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1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Σο παρόν τεφχοσ αποτελεί τμιμα του Φακζλου Δθμόςιασ φμβαςθσ Μελζτθσ ι Σεχνικισ Τπθρεςίασ και 

ςυγκεκριμζνα του Τποφακζλου πριν από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με το 

άρκρο 281 του Ν. 4412/2016 

 

1.1 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ 

Θ εκπόνθςθ και εφαρμογι ενόσ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ είναι αποτζλεςμα ςυνδυαςμζνθσ εργαςίασ 

γραφείου και εργαςίασ πεδίου, θ οποία πραγματοποιείται από ομάδα υλοποίθςθσ που ςυγκροτείται για 

το ςκοπό αυτό, αποτελοφμενθ από ομάδα εργαςίασ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Ορεςτιάδασ (ςτο εξισ «Δ.Ε.Τ.Α.») και 

ομάδα εργαςίασ ειδικευμζνων επιςτθμόνων και τεχνικϊν (ςτο εξισ «Ανάδοχοσ»). 

Σο αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςυνίςταται ςτθν υποςτιριξθ του Φορζα από τον Ανάδοχο για τθν 

αποτελεςματικι εκπόνθςθ, εφαρμογι και αξιολόγθςθτου χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ ΔΕΤΑ Ορεςτιάδασ, 

προκειμζνου να πλθροφνται, ςε κάκε περίπτωςθ, οιαπαραίτθτεσ προχποκζςεισ ςφμφωνα με τθν Οδθγία 

98/83/ΕΚ «ςχετικά με τθν ποιότθτατου νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ» και με απϊτερο ςκοπό τθ 

διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ και τθν υιοκζτθςθ και εφαρμογι ορκϊν πρακτικϊν ςτο 

ςφςτθμαφδρευςθσ του πόςιμου νεροφ.   

Σο αντικείμενο του Αναδόχου διακρίνεται ςε τρεισ επιμζρουσ φάςεισ: 

 Φάςθ Ι:  Καταγραφι υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και προετοιμαςία οδθγοφεφαρμογισ Σχεδίου 

Αςφάλειασ Νεροφ.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ Φάςθσ Ι, ςυγκροτείται θ ομάδα υλοποίθςθσ του χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ, 

ςυλλζγονται οι διακζςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το ςφςτθμα φδρευςθσ, εν ςυνεχεία 

αξιολογοφνται τα ςυλλεγμζνα ςτοιχεία ωσ προσ τθν πλθρότθτα, τθν εγκυρότθτά τουσ και τθν 

αναγκαιότθτα επικαιροποίθςισ τουσ. Προςδιορίηονται και αξιολογοφνται τα υφιςτάμενα μζτρα, 

τα οποία εξετάηονται ωσ προσ τθν επάρκεια και τθν αποτελεςματικότθτά τουσ και οι ενδεχόμενοι 

κίνδυνοι από τθν αςτοχία ςτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ φδρευςθσ κατά τθ διάρκεια 

προθγοφμενων ετϊν. Ορίηονται οι ηϊνεσ παροχισ φδρευςθσ με υδρογεωλογικά κριτιρια, και 

κακορίηονται οι απαιτοφμενεσ εργαςτθριακζσ αναλφςεισ. υντάςςεται ο Οδθγόσ εφαρμογισ του 

χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ ςτον οποίο περιλαμβάνεται και αναλυτικό πρόγραμμα δειγματολθψιϊν 

και εργαςτθριακϊν αναλφςεων. 

 Φάςθ ΙΙ:  Εφαρμογι οδθγοφ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ Φάςθσ ΙΙ, λαμβάνονται υπόψθ τα αποτελζςματατθσ αποτφπωςθσ τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ τθσ Φάςθσ Ι, καιπραγματοποιείται θ εφαρμογι του χεδίου Αςφάλειασ 

Νεροφ ςφμφωναμε τον Οδθγό εφαρμογισ. Θ εφαρμογι του χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ 

περιλαμβάνει τθ διεξαγωγι όλων των απαραίτθτων δειγματολθψιϊν και αναλφςεων. 

 Φάςθ ΙΙΙ:  Αξιολόγθςθ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

Βαςικό ςτόχο τθσ Φάςθσ ΙΙΙ αποτελεί θ αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ενεργειϊν κατά 

τθν εφαρμογι του οδθγοφχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ, με τθν υποςτιριξθ κατάλλθλου 

διαχειριςτικοφ εργαλείου και εξετάηεται το ενδεχόμενο τροποποίθςθσ τουγια τθν αποφυγι και 

αντιμετϊπιςθ ζκτακτων ςυμβάντων. 
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1.2 Ρεριγραφι περιοχισ μελζτθσ 

Ο Διμοσ Ορεςτιάδασ είναι Διμοσ τθσ Περιφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ που ςυςτάκθκε με 

το Πρόγραμμα Καλλικράτθσ (Ν.3852/2010). Προζκυψε από τθν ςυνζνωςθ των προχπαρχόντων 

Διμων Ορεςτιάδασ, Βφςςασ, Σριγϊνου και Κυπρίνου. Θ ζκταςθ του Διμου είναι 955,6 τ.χλμ. και ο 

πλθκυςμόσ του 37.695 κάτοικοι ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2011. Ζδρα του Διμου είναι θ Ορεςτιάδα. 

Ο Διμοσ Ορεςτιάδασ διαιρείται ςε 4 Δθμοτικζσ Ενότθτεσ, οι οποίεσ αντιςτοιχοφν ςτουσ 4 καταργθκζντεσ 

Διμουσ και Κοινότθτεσ. Κάκε Δθμοτικι Ενότθτα διαιρείται ςε Κοινότθτεσ (Δθμοτικζσ, Σοπικζσ), οι οποίεσ 

αντιςτοιχοφν ςτα διαμερίςματα των καταργθκζντων ΟΣΑ. Οι ςθμερινζσ Κοινότθτεσ του Διμου ιταν 

αυτόνομεσ Κοινότθτεσ και Διμοι πριν τθν εφαρμογι του Προγράμματοσ Καποδίςτρια.  

Αναλυτικά ςτοιχεία για τα πλθκυςμιακά δεδομζνα τθσ υπό Μελζτθ περιοχισ παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 

1 που παρατίκεται παρακάτω. 

 

Ρίνακασ1:Απογραφι Μόνιμου ΡλθκυςμοφαπόΕΛ.ΣΤΑΤ.(ζτοσ αναφοράσ 2011) 

Γεωγραφικόσ 
κωδικόσΚαλλικράτη 

Περιγραφή ΜόνιμοσΠληθυςμόσ 

0303 
ΔΘΜΟΣ ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ (Ζδρα: 

Ορεςτιάσ,θ) 
37.695 

030302 ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΒΥΣΣΑΣ 6.515 

03030201 
ΔθμοτικιΚοινότθτα Νζασ 

Βφςςθσ 
2.805 

0303020101 Νζα Βφςςα,θ 2.805 

03030202 Τοπικι Κοινότθτα Καβφλθσ 758 

0303020201 Καβφλθ,θ 758 

03030203 Τοπικι Κοινότθτα Καςτανεϊν 1.059 

0303020301 Καςτανζαι,αι 1.059 

03030204 Τοπικι Κοινότθτα ιηίων 1.272 

0303020401 Ρίηια,τα 1.272 

03030205 Τοπικι Κοινότθτα Στζρνασ 621 

0303020501 τζρνα,θ 621 

030303 
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ 

ΚΥΡΙΝΟΥ 
2.226 

03030302 Τοπικι Κοινότθτα Γαλινθσ 0 

0303030201 Γαλινθ,θ 0 

03030303 Τοπικι Κοινότθτα Ηϊνθσ 449 

0303030301 Ηϊνθ,θ 150 

0303030302 ΜικράΔοξιπάρα,θ 209 

0303030303 Χελιδϊν,θ 90 

03030301 Τοπικι Κοινότθτα Κυπρίνοσ 806 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82#%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%9F%CF%81%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82#%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%92%CF%8D%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82#%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82#%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%9A%CF%85%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4.%CF%87%CE%BB%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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Γεωγραφικόσ 
κωδικόσΚαλλικράτη 

Περιγραφή ΜόνιμοσΠληθυςμόσ 

0303030101 Κυπρίνοσ,ο 806 

03030304 Τοπικι Κοινότθτα Φυλακίου 971 

0303030402 Αμμόβουνον,το 113 

0303030403 Κζραμοσ,ο 263 

0303030401 Φυλάκιον,το 595 

030301 
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ 

ΟΕΣΤΙΑΔΟΣ 
23.584 

03030101 
Δθμοτικι Κοινότθτα 

Ορεςτιάδοσ 
20.211 

0303010102 Λεπτι,θ 641 

0303010103 ΝζοσΠφργοσ,ο 943 

0303010101 Ορεςτιάσ,θ 18.426 

0303010104 Παλαιά αγινθ,θ 15 

0303010105 άκκοσ,ο 186 

03030102 Τοπικι Κοινότθτα Αμπελακίων 470 

0303010201 Αμπελάκια,τα 470 

03030103 Τοπικι Κοινότθτα Βάλτου 403 

0303010301 Βάλτοσ,ο 403 

03030104 Τοπικι Κοινότθτα Θουρίου 643 

0303010401 Θοφριον,το 643 

03030105 
Τοπικι Κοινότθτα Μεγάλθσ 

Δοξιπάρασ 
302 

0303010501 ΜεγάλθΔοξιπάρα,θ 302 

03030106 
Τοπικι Κοινότθτα Νζου 

Χειμωνίου 
444 

0303010601 ΝζονΧειμϊνιον,το 444 

03030107 Τοπικι Κοινότθτα Νεοχωρίου 902 

0303010701 Νεοχϊριον,το 739 

0303010702 Παταγι,θ 163 

03030108 Τοπικι Κοινότθτα Χανδρά 209 

0303010801 Χανδράσ,ο 209 

030304 
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ 

ΤΙΓΩΝΟΥ 
5.370 

03030402 Τοπικι Κοινότθτα Άρηου 433 

0303040201 Άρηοσ,ο 237 
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Γεωγραφικόσ 
κωδικόσΚαλλικράτη 

Περιγραφή ΜόνιμοσΠληθυςμόσ 

0303040202 Καναδάσ,ο 196 

03030401 Τοπικι Κοινότθτα Δικαίων 834 

0303040101 Δίκαια,τα 561 

0303040102 Δίλοφοσ,ο 52 

0303040103 Κριόσ,ο 40 

0303040104 Πάλλθ,θ 181 

03030403 Τοπικι Κοινότθτα Ελαίασ 428 

0303040301 Ελαία,θ 428 

03030404 Τοπικι Κοινότθτα Θεραπειό 86 

0303040401 Θεραπειό,το 86 

03030405 Τοπικι Κοινότθτα Κομάρων 628 

0303040501 Κόμαρα,τα 628 

03030406 Τοπικι Κοινότθτα Μαραςίων 140 

0303040601 Μαράςια,τα 140 

03030407 Τοπικι Κοινότθτα Μθλζα 54 

0303040701 Μθλζα,θ 54 

03030408 Τοπικι Κοινότθτα Ορμενίου 557 

0303040801 Ορμζνιον,το 557 

03030409 
Τοπικι Κοινότθτα 

Ρενταλόφου 
510 

0303040901 Πεντάλοφοσ,ο 510 

03030410 Τοπικι Κοινότθτα Ρετρωτϊν 270 

0303041001 Πετρωτά,τα 270 

03030411 Τοπικι Κοινότθτα Ρλάτθσ 655 

0303041101 Πλάτθ,θ 655 

03030412 Τοπικι Κοινότθτα Ρτελζασ 441 

0303041201 Πτελζα,θ 441 

03030413 Τοπικι Κοινότθτα Σπθλαίου 334 

0303041301 πιλαιον,το 334 

 

1.3 Ρεριγραφι υφιςτάμενου υδροδοτικοφ ςυςτιματοσ 

 

Επεξεργαςία νεροφ πόλθσ Ορεςτιάδασ 
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Tα τελευταία χρόνια παρατθρείται μια διαρκϊσ αυξανόμενθ ηιτθςθ για νερό φδρευςθσ και μια ςυνεχισ 

μείωςθ τόςο τθσ ποςότθτασ όςο και τθσ ποιότθτασ των υπόγειων νερϊν. Απαιτείται κατά ςυνζπεια θ 

αξιοποίθςθ όλο και περιςςότερων γεωτριςεων, το νερό των οποίων είναι ιδθ πολφ επιβαρυμζνο, με 

αποτζλεςμα να επιβάλλεται επιπρόςκετθ επεξεργαςία. 

Για τθν αντιμετϊπιςθ αυτοφ του ηωτικοφ προβλιματοσ, τθν παροχι δθλαδι ςτουσ δθμότεσ νεροφ άριςτθσ 

ποιότθτασ ςε επαρκι ποςότθτα, θ ΔΕΤΑ Ορεςτιάδασ καταςκεφαςε τθν Εγκατάςταςθ Απομάκρυνςθσ 

Μαγγανίου-ιδιρου-Θολότθτασ του νεροφ τθσ πόλθσ τθσ Ορεςτιάδασ. Με τθν καταςκευι αυτοφ του ζργου 

αντιμετωπίηεται, με τον καλφτερο τρόπο, ζνα από τα ςοβαρότερα προβλιματα που απαςχολοφν τισ 

ςφγχρονεσ κοινωνίεσ. Οι ςυνζπειεσ άλλωςτε από τθ χριςθ ανεπεξζργαςτου και προβλθματικοφ νεροφ 

είναι γνωςτζσ ςτουσ δθμότεσ τθσ πόλθσ μασ, οι οποίοι ταλαιπωρικθκαν για πολλζσ δεκαετίεσ από τθν 

αςτακι του ποιότθτα, τθν εμφάνιςθ κολότθτασ, τθν παρουςία οςμϊν και τθν δυςάρεςτθ γεφςθ του. 

Αφοφ λιφκθκαν υπόψθ οι απαιτοφμενεσ αποδόςεισ κατά τθ «χειμερινι» και τθ «κερινι» περίοδο, θ 

μεγάλθ διαςπορά των γεωτριςεων, το κόςτοσ λειτουργίασ, θ ανάγκθ επεξεργαςίασ νεροφ με ποιοτικζσ 

διακυμάνςεισ, επιλζχκθκε και εφαρμόςκθκε μία μζκοδοσ που βαςίηεται ςε παγκοςμίωσ παραδεκτι 

τεχνολογία και λειτουργεί αποδοτικά περιλαμβάνοντασ κατά ςειρά τισ ακόλουκεσ διεργαςίεσ: 

α) Οξείδωςθ με τθν προςκικθ διαλφματοσ χλωρίου ωσ οξειδωτικοφ μζςου. 

β) Φίλτρανςθ για τθν κατακράτθςθ των δθμιουργθμζνων ιηθμάτων και τθσ προχπάρχουςασ κολότθτασ. 

γ) Αποχλωρίωςθ και απόςμθςθ με ενεργό άνκρακα. 

δ) Μεταχλωρίωςθ 

Θ εγκατάςταςθ ζχει θμεριςια δυνατότθτα επεξεργαςίασ 330 κυβικϊν μζτρων τθν ϊρα, δθλαδι πάνω από 

7.000 κυβικά μζτρα τθν θμζρα.  

Θ εγκατάςταςθ τζκθκε ςε πλιρθ λειτουργία τον Φεβρουάριο του 2013, αντιμετωπίηοντασ με 

αποτελεςματικότθτα το φαινόμενο τθσ φπαρξθσ Μαγγανίου, οςμϊν και κολότθτασ ςτο πόςιμο νερό. 

 

Επεξεργαςία νεροφ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Νζασ Βφςςασ 

Θ προςπάκεια για τθν κάλυψθ των αναγκϊν όλων των δθμοτϊν του Καλλικρατικοφ Διμου Ορεςτιάδασ 

ςυνεχίςτθκε με τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχθσ εγκατάςταςθσ για τθν επεξεργαςία του πόςιμου νεροφ τθσ Δ.Κ. 

Νζασ Βφςςασ.  

Θ εγκατάςταςθ ζχει θμεριςια δυνατότθτα επεξεργαςίασ 55 κυβικϊν μζτρων τθν ϊρα.  

Θ εγκατάςταςθ τζκθκε ςε πλιρθ λειτουργία τον επτζμβριο του 2014, αντιμετωπίηοντασ με 

αποτελεςματικότθτα το φαινόμενο τθσ φπαρξθσ Μαγγανίου, οςμϊν και κολότθτασ ςτο πόςιμο νερό. 

 

Επεξεργαςία νεροφ των υπολοίπων οικιςμϊν του Διμου Ορεςτιάδασ  

Θ επεξεργαςία του νεροφ των υπόλοιπων οικιςμϊν γίνεται με απολφμανςι του με υποχλωριϊδεσ νάτριο 

ςε όλεσ τισ γεωτριςεισ. θμειϊνεται ότι το νερό των γεωτριςεων είναι απαλλαγμζνο από μικρόβια και ότι 

θ απολφμανςθ γίνεται, όπωσ άλλωςτε προβλζπεται από τθν νομοκεςία, κακαρά για προλθπτικοφσ λόγουσ. 

 

Ηϊνεσ Ραροχισ Φδρευςθσ 
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Ωσ Ηϊνθ Παροχισ Υδρευςθσ (ΗΠΤ) νοείται μια γεωγραφικά κακοριςμζνθ περιοχι εντόσ τθσ οποίασ το νερό 

ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ ειςζρχεται από μία ι περιςςότερεσ πθγζσ και θ ποιότθτα του νεροφ μπορεί να 

κεωρθκεί ωσ περίπου ομοιόμορφθ. 

τθν παροφςα φάςθ και για τθν εκτίμθςθ του κόςτουσ των εργαςτθριακϊν αναλφςεων, θ περιοχι μελζτθσ 

ζχει χωριςτεί ςε ζξι (6) ΗΠΤ. Ο όγκοσ νεροφ που διανζμεται θμερθςίωσ ανά Ηϊνθ φαίνεται ςτον Πίνακα 

που ακολουκεί, με τθν παραδοχι  ότι θ κατά κεφαλιν κατανάλωςθ νεροφ είναι 200 L//κάτοικο/θμζρα 

(θμείωςθ 2, Άρκρο 7, §5 τθσ ΚΤΑ αρ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017). 

ΗΡΥ Ρεριγραφι  
Ρλθκυςμόσ 

(κάτοικοι) 

Πγκοσ φδατοσ 

(m3/d) 

1 Πόλθ Ορεςτιάδασ 18.426 3.685,2 

2 
Δθμοτικι Ενότθτα Ορεςτιάδοσ πλθν τθσ 

πόλθσ τθσ Ορεςτιάδασ 
5.158 1.031,6 

3 Δθμοτικι Κοινότθτα Νζασ Βφςςασ 2.805 561 

4 
Δθμοτικι Ενότθτα Βφςςασ πλθν Δθμοτικισ 

Κοινότθτασ Νζασ Βφςςασ 
3.710 742 

5 Δθμοτικι Ενότθτα Κυπρίνου 2.226 445,2 

6 Δθμοτικι Ενότθτα Σριγϊνου 5.370 1.074 

 

Ο παραπάνω διαχωριςμόσ είναι πικανόν να τροποποιθκεί ςτθν Φάςθ Ι του χεδίου Αςφαλείασ Νεροφ από 

τον Ανάδοχο. 

 

1.4 Υφιςτάμενεσ μελζτεσ-ςτοιχεία 

χετικζσ υφιςτάμενεσ μελζτεσ και λοιπά ςτοιχεία: 

 «Σεχνικι Τποςτιριξθ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Τδάτων για τθν Καταγραφι προβλθμάτων 

εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 98/83/ΕΚ περί πόςιμου νεροφ ςτθν Ελλάδα και τθ διερεφνθςθ 

δυνατοτιτων υιοκζτθςθσ χεδίων Αςφάλειασ Νεροφ (WaterSafetyPlans)», ΤΠΕΚΑ, 2011. 

 1θ Ανακεϊρθςθ χεδίου Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ποταμϊν Τδατικοφ Διαμερίςματοσ 

Θράκθσ (EL12), (ΦΕΚ 4680/Β/29-12-2017). 

 χζδιο Διαχείριςθσ Κινδφνων Πλθμμφρασ Λεκανϊν Απορροισ Ποταμοφ Ζβρου τουΤδατικοφ 

Διαμερίςματοσ Θράκθσ (EL12), (ΦΕΚ 2639/Β/05-07-2018). 

 χζδιο Διαχείριςθσ Κινδφνων Πλθμμφρασ Λεκανϊν Απορροισ Ποταμϊν τουΤδατικοφ 

Διαμερίςματοσ Θράκθσ (EL12) (εκτόστθσ Λεκάνθσ Απορροισ Ποταμοφ Ζβρου), (ΦΕΚ 2688/Β/06-07-

2018). 
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2 ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

2.1 Τεχνικό αντικείμενο ςφμβαςθσ 

Θ υλοποίθςθ του χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ κα γίνει ςφμφωνα με τισ αναλυτικζσ προδιαγραφζσ τθσ 

Ειδικισ Γραμματείασ Τδάτων, όπωσ αυτζσ ςυντάχκθκαν ςτα πλαίςια του ζργου «Σεχνικισ Τποςτιριξθσ τθσ 

Ειδικισ Γραμματείασ Τδάτων για τθν Καταγραφι προβλθμάτων εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 98/83/ΕΚ περί 

πόςιμου νεροφ ςτθν Ελλάδα και τθ διερεφνθςθ δυνατοτιτων υιοκζτθςθσ χεδίων Αςφάλειασ Νεροφ 

(WaterSafetyPlans)». 

φμφωνα με τα παραπάνω, θ εκπόνθςθ ενόσ ΑΝ είναι αποτζλεςμα εργαςίασ γραφείου και εργαςίασ 

πεδίου και ςυνεργαςίασ ΔΕΤΑ-Αναδόχου. 

Για τθν πλιρθ κατανόθςθ των διαδικαςιϊν που πραγματοποιοφνται κατά τθν εκπόνθςθκαι τθν ανάπτυξθ 

του ΑΝ, παρακάτω παρατίκενται οι οριςμοίπου χρθςιμοποιοφνται ςτθ ςυνζχεια ςτο κείμενο. 

φςτθμα φδρευςθσ: Σο ςφςτθμα το οποίο περιλαμβάνει τα ζργα ςυλλογισ καιμεταφοράσ του νεροφ από 

τισ πθγζσ και τισ μονάδεσ επεξεργαςίασ, τισ δεξαμενζσρφκμιςθσ, και το ςφςτθμα διανομισ μζχρι και τον 

καταναλωτι. 

Κίνδυνοσ: Κάκε μικροβιολογικι ι φυςικοχθμικι ι άλλθ παράμετροσ θ οποία μπορεί ναβλάψει τθ δθμόςια 

υγεία. 

Επικίνδυνο ςυμβάν: Κάκε γεγονόσ το οποίο είτε δθμιουργεί ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για τθνειςχϊρθςθ 

μολυςματικϊν ουςιϊν, είτε δεν επιτρζπει τθν απομάκρυνςι τουσ από τοςφςτθμα φδρευςθσ του νεροφ. 

Επικινδυνότθτα: Ο ςυνδυαςμόσ του κινδφνου και τθσ ςυχνότθτασ εμφάνιςισ του. 

Μζτρα ελζγχου (ι αλλιϊσ «πολλαπλά φράγματα» ι «περιοριςτικά μζτρα»): οιδραςτθριότθτεσ και οι 

διαδικαςίεσ που εφαρμόηονται για τθ μείωςθ ι τον περιοριςμότων κινδφνων. 

Κρίςιμα όρια: είναι οι μζγιςτεσ ι οι ελάχιςτεσ επιτρεπόμενεσ ςυγκεντρϊςεισ τωνπαραμζτρων ςτο πόςιμο 

νερό, όπωσ ορίηονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. (ΚΤΑαρικμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017, τεφχοσ Β’ 

3282). 

Τπεφκυνοσ Φορζασ (ΤΦ):  ΔΕΤΑ Ορεςτιάδασ. 

Αρμόδιεσ Αρχζσ (ΑΑ): Τπθρεςίεσ Τγείασ των Περιφερειϊν. 

Διευκφνουςα Τπθρεςία: Σεχνικι Τπθρεςία ΔΕΤΑ Ορεςτιάδασ. 

Επιςθμαίνεται ότι το ΑΝ μετά τθν ζγκριςι του κα κοινοποιθκεί ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Τδάτων, ςφμφωνα 

με το ΔΛΑΠ Τδατικοφ Διαμερίςματοσ Θράκθσ (EL12). 

 

2.2 Φάςεισ ςφμβαςθσ 

Οι επιμζρουσ φάςειστθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν ωσ εξισ: 

 

Φάςθ Ι:Καταγραφι υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και προετοιμαςία οδθγοφ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

(Διάρκεια 3 μινεσ) 

το ςτάδιο αυτό θ υπεφκυνθ ομάδα εργαςία κα είναι υπεφκυνθ για τθ ςυλλογι και αρχειοκζτθςθ τθσ 

υφιςτάμενθσ πλθροφορίασ που αφορά ςτο κάκε ςτάδιο του ςυςτιματοσ. 
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Για τθν υποβοικθςθ τθσ ςυςτθματικισ αρχειοκζτθςθσ των περιγραφικϊν ςτοιχείων που προςδιορίηουν το 

ςφςτθμα φδρευςθσ είναι απαραίτθτθ θ αποτφπωςθ τθσ διακζςιμθσ πλθροφορίασ, ϊςτε να ςυνταχκεί, για 

κάκε ΗΠΤ, ζνα διάγραμμα ροισ ςτο οποίο κα παρουςιάηονται λεπτομερϊσ όλα τα ςτάδια του ςυςτιματοσ 

φδρευςθσ. 

το ςχιμα που ακολουκεί παρατίκεται ζνα ενδεικτικό διάγραμμα ροισ, όπου παρουςιάηεται θ πορεία του 

νεροφ για τθ μετατροπι του ςε πόςιμο ςτθν περίπτωςθ που θ εξεταηόμενθ ΗΠΤ υδρεφεται από υπόγεια 

φδατα και ςτο αντίςτοιχο ςφςτθμα εφαρμόηεται απολφμανςθ ωσ μζκοδοσ επεξεργαςίασ, και ςυγκεκριμζνα 

χλωρίωςθ. Σα διαγράμματα ροισ για κάκε ΗΠΤ εγκρίνονται από τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία. 

 

ε περίπτωςθ ζλλειψθσ ι ανεπάρκειασ ςτοιχείων, ςυνιςτάται θ διεξαγωγι επιτόπιων ερευνϊν. 

κοπόσ κα είναι μία ςυνεπισ και ρεαλιςτικι αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ για το κάκε ςτάδιο 

του ςυςτιματοσ. 

Προσ διευκόλυνςθ των ομάδων εργαςίασ , προτείνεται θ χριςθ δελτίων, τα οποία κα χρθςιμεφουν ωσ 

κατάλογοι, ζτςι ϊςτε ο υπεφκυνοσ χειριςτισ να είναι ςε κζςθ να ελζγχει με εφκολο τρόπο τθν επάρκεια  ι 

τθν ζλλειψθ των απαραίτθτων ςτοιχείων. 

Εν ςυνεχεία, το κάκε δελτίο κα ςυνοδεφεται από επεξθγθματικζσ αναφορζσ ςτισ οποίεσ κα εμπεριζχεται  

αναλυτικι περιγραφι του κάκε ςτοιχείου και τυχόν χριςιμεσ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ. 

Πθγι πλθροφοριϊν μπορεί να αποτελζςουν αρχεία υπεφκυνων φορζων φδρευςθσ (ΔΕΤΑ) ι εκκζςεισ 

ποιότθτασ υδάτων κ.λπ. 

ε περίπτωςθ που τα ςτοιχεία αυτά δεν είναι διακζςιμα ι δεν επαρκοφν, κα πραγματοποιοφνται 

επιτόπιεσ ζρευνεσ ςε κάκε ςτάδιο του ςυςτιματοσ (πθγι, επεξεργαςία, δίκτυο, κατανάλωςθ) για τθν 

πλθρζςτερθ περιγραφι του. 

τισ   επόμενεσ   ςελίδεσ  παρατίκενται  δελτία  με  τα   ενδεικτικά   ςτοιχεία   προσ ςυμπλιρωςθ, που 

χρθςιμεφουν ωσ κατάλογοι των απαραίτθτων προσ ςυλλογι ζτςι ϊςτε ο υπεφκυνοσ χειριςτισ να είναι ςε 

κζςθ να ελζγξει τθν επάρκεια ι τθν ζλλειψι τουσ. 

Σο κάκε δελτίο κα ςυνοδεφεται από τισ ςχετικζσ αναφορζσ ι τισ βιβλιογραφικζσ πθγζσ τουσ με τισ 

αναλυτικζσ περιγραφζσ τουσ. 
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ε κάκε δελτίο κα αναφζρονται βαςικά αναγνωριςτικά ςτοιχεία όπωσ :θ Ηϊνθ Παροχισ Υδρευςθσ, ο 

Τπεφκυνοσ Φορζασ , θ Φάςθ Εκπόνθςθσ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ, θ θμερομθνία ςφνταξθσ και ο 

υπεφκυνοσ ςυμπλιρωςθσ. 

Επίςθσ, ςυνίςταται θ καταγραφι του αφξοντα αρικμοφ τουσ , τόςο για τθ διευκόλυνςθ αρχειοκζτθςθσ του 

υλικοφ ςε φακζλουσ, όςο και για τθν παράλλθλθ χριςθ των δελτίων ωσ «ετικζτεσ». 

Ακολουκοφν τα ενδεικτικά δελτία‐ετικζτεσ προσ χριςθ από τθνομάδα εργαςίασ: 

 

 

Δελτίο1: Δελτίο πληροφοριών ςχετικών με την Πηγή 

 

 

Δελτίο2: Δελτίο πληροφοριών ςχετικών με την Επεξεργαςία 
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Δελτίο3: Δελτίο πληροφοριών ςχετικών με τη Διανομή 

 

 

Δελτίο4: Δελτίο πληροφοριών ςχετικών με την Κατανάλωςη 

 

Επιπρόςκετα, το ςφςτθμα φδρευςθσ κα αποτυπϊνεται ςε ψθφιακό χάρτθ κατάλλθλθσ κλίμακασ, ςτον 

οποίο κα απεικονίηονται κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα: 

 Πθγι: κζςεισ υδρολθψίασ, κωδικόσ υπόγειου υδατικοφ ςυςτιματοσ, δυναμικότθτα υδροφορζα, 

παροχι άντλθςθσ (m³/θμζρα, m³/ζτοσ),ποιοτικά χαρακτθριςτικά, βάκοσ γεϊτρθςθσ. 

 Επεξεργαςία: κζςθ Μονάδεσ Επεξεργαςίασ Νεροφ, είδοσ παρεχόμενθσ επεξεργαςίασ, 

δυναμικότθτα μονάδων δόςεισ χθμικϊν. 

 Διανομι: δεξαμενζσ αποκικευςθσ, βαςικά υδραυλικά ζργα (boosters διζλευςθσ κτλ). 

 Κατανάλωςθ:κζςεισ δειγματολθψιϊν και αποτελζςματα εργαςτθριακϊν αναλφςεων, όρια 

εξυπθρετοφμενου οικιςμοφ και πλθκυςμόσ, ποςοτικά ςτοιχεία. 

τον χάρτθ κα αποτυπϊνονται τα ζργα προςαγωγισ του νεροφ από τθν πθγι προσ τα ζργα επεξεργαςίασ 

και εν ςυνεχεία τουσ βαςικοφσ κλάδουσ των ζργων διανομισ. 

 

Προςδιοριςμόσ και εκτίμηςηκινδφνων 

το ςτάδιο αυτό θ ομάδα εργαςίασ κα είναι υπεφκυνθ για τθν καταγραφι και αρχειοκζτθςθ τωνκινδφνων 

και των αιτιϊν που τουσπροκαλοφν, για κάκε ςτάδιο του ςυςτιματοσ φδρευςθσ χωριςτά. 
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Ακολουκοφν ενδεικτικά δελτία τα οποία ςυμπεριλαμβάνουν πίνακεσ προσ ςυμπλιρωςθ: 

 

 

Δελτίο5: Δελτίο ενδεχόμενων κινδφνων και ςυμβάντων ςτην Πηγή. 

 

 

Δελτίο6: Δελτίο ςυγκζντρωςησ ενδεχόμενων κινδφνων και ςυμβάντων ςτην Επεξεργαςία. 

 



14 
 

 

Δελτίο7: Δελτίο ςυγκζντρωςησ ενδεχόμενων κινδφνων και ςυμβάντων ςτην Αποθήκευςη. 

 

 

Δελτίο8: Δελτίο ςυγκζντρωςησ ενδεχόμενων κινδφνων και ςυμβάντων ςτη Διανομή 
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Δελτίο9: Δελτίο ςυγκζντρωςησ ενδεχόμενων κινδφνων και ςυμβάντων ςτο Αντλιοςτάςιο και την κατανάλωςη 

 

Θ εκτίμθςθ των κινδφνων ςε ζνα ςφςτθμα φδρευςθσ μπορεί να είναι θ ποιοτικι. Για τθν εφαρμογι τθσ 

ποιοτικισ μεκόδου, πραγματοποιοφνται επικεωριςεισ, ςυμπλθρϊνονται κατάλογοι ελζγχου και 

ςυγκεντρϊνονται ςτατιςτικά ςτοιχεία ατυχθμάτων και ανεπικφμθτων ςυμβάντων. 

Κατά τθν προτεινόμενθ μζκοδο,ςε κάκε κίνδυνο αποδίδεται ζνασ χαρακτθριςμόσ λαμβάνοντασ υπόψθ τον 

παράγοντα τθσ ςθμαςίασ τουκαι των περαιτζρω ενεργειϊν που απαιτοφνται από τθν ομάδα εργαςίασ 

προσ τθν εξζταςι του. 

 

Πίνακασ1:Προτεινόμενοι χαρακτηριςμοί κινδφνων κατά την ποιοτική μζθοδο 

 

 

τοςχιμα2παρουςιάηεται οτρόποσ αξιολόγθςθσεπικινδυνότθτασακολουκϊντασ τθνποιοτικι μζκοδο. 

 

Σχήμα2:Διάκριςη των κινδφνων κατά την ποιοτική μζθοδο 
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Όπωσ περιγράφεται και ςτο ςχιμα 2 κατόπιν τθσ διάκριςθσ των κινδφνων,θ ομάδα εργαςίασ κα πρζπει 

να επιςθμάνει, όπου είναι δυνατόν,τουσ κινδφνουσ εκείνουσ που είναι εφκολο να εξαλειφκοφν. 

τθ ςυνζχεια, τουσ κινδφνουσ εκείνουσ για τουσ οποίουσ δεν απαιτείται να λθφκοφν περαιτζρω μζτρα 

αλλά χρειάηεται ωςτόςο επαγρφπνθςθ για εξαιρετικζσ ι ειδικζσ περιπτϊςεισ. 

Να προςδιοριςτοφν εκείνοι που είναι πολφ γνωςτοί και εκείνοι για τουσ οποίουσ τα μζτρα ελζγχου 

προςδιορίηονται εφκολα και είναι άμεςα διακζςιμα. Και τελικά, αυτοφσ που κρίνονται ωσ «άμεςθσ 

προτεραιότθτασ». 

 

Προςδιοριςμόσ των υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου, επαναξιολόγηςη κινδφνων 

Με ςκοπό τθν ολοκλθρωμζνθ καταγραφι των υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου του κάκε ςυςτιματοσ, 

απαιτείται θ ςφνταξθ κατάλλθλων δελτίων όπου κα καταγράφονται τα υφιςτάμενα μζτρα ελζγχου ςτο 

κάκε ςτάδιο.Παράλλθλα, κα επιςθμαίνονται τα μζτρα τα οποία απουςιάηουν ι ζχουν προβλεφκεί ιδθ 

αλλάχωρίσ να εφαρμόηονται. 

Σζλοσ είναι επικυμθτι θ διάκριςι τουσ ςεςχζςθ με το αν είναι μακροπρόκεςμα ι βραχυπρόκεςμα. 

Θ καταγραφι αυτι , ςυμβάλλει τόςο ςτθν κατανόθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ του ςυςτιματοσ αλλά 

και ςτθν περαιτζρω ιεράρχθςθ των κινδφνων. 

Ακολουκοφν ενδεικτικά δελτία προσ ςυμπλιρωςθ: 

 

 

Δελτίο10: Δελτίο ενδεικτικών υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου ςτην Πηγή 
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Δελτίο11: Δελτίο ενδεικτικών υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου ςτην Επεξεργαςία 

 

 

Δελτίο12:Δελτίο ενδεικτικών υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου ςτην Αποθήκευςη 
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Δελτίο13: Δελτίο ενδεικτικών υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου ςτη Διανομή 

 

 

Δελτίο14:Δελτίο ενδεικτικών υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου ςτην Κατανάλωςη 

 

Με τθ ςφνταξθ του οργανογράμματοσ, τουχρονοδιαγράμματοσ και τθ ςυμπλιρωςθ των τουλάχιςτον 

δεκατεςςάρων (14) δελτίων κακϊσ και τθν επιςφναψθ ςε αυτά των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν για τθν 

αιτιολόγθςθ των αναφερόμενων ςτοιχείων, τον οριςμό των ηωνϊν παροχισ φδρευςθσ, και τον κακοριςμό 

των απαιτοφμενων εργαςτθριακϊν   αναλφςεων,  κεωρείται  πωσ  ολοκλθρϊνεται  το  ςτάδιο  τθσ 

καταγραφιστθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ. 
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Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΦάςθσΙ, αξιοποιϊντασ τθν υφιςτάμενθ πλθροφορία, γίνεται θ ςφνταξθ του 

Οδθγοφ εφαρμογισ τουχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ.τον Οδθγό εφαρμογισ του χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ 

που κα ςυντάξει ο Ανάδοχοσ κα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και αναλυτικό πρόγραμμα 

δειγματολθψιϊν και εργαςτθριακϊν αναλφςεων τθσ περιοχισ μελζτθσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του 

υφιςτάμενου νομοκετικοφ πλαιςίου και των αναφερομζνων ςτο Σεφχοσ Προεκτιμϊμενων Αμοιβϊν. το 

πρόγραμμα αυτό κα αποτυπϊνονται λεπτομερϊσ για κάκε ΗΠΤ, τα ςθμεία παρακολοφκθςθσ & 

δειγματολθψίασ, οι παρακολουκοφμενεσ παράμετροι, οι μζκοδοι ανάλυςθσ, ο τρόποσ και θ ςυχνότθτα 

δειγματολθψιϊν, κακϊσ και κάκε άλλο ςτοιχείο που απαιτείται για τθν αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ, 

με πλιρθ τεκμθρίωςθ βαςιςμζνθ ςτθν υφιςτάμενθ νομοκεςία. Ο Οδθγόσ εφαρμογισ του χεδίου 

Αςφάλειασ Νεροφ εγκρίνεται από τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία. 

 

ΦΑΣΘ ΙΙ: Εφαρμογι Οδθγοφ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ (Διάρκεια 12 μινεσ) 

Ειςαγωγή 

Κατά τθ διάρκεια τθσ Φάςθσ ΙΙ,απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ και θενθμζρωςθ των δεκατεςςάρων(14) δελτίων 

που δθμιουργικθκανςτθ ΦάςθΙ ςε μθνιαία βάςθ.Θ μθνιαία αποτφπωςθ των ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων, 

όπωσ αυτά προκφπτουν από τισ δειγματολθψίεσ,ζχειςαν ςτόχοτθςυνεχιενθμζρωςθτθσομάδασεργαςίασ 

αλλάκαιτθν κακολικικατανόθςθτουςυςτιματοσφδρευςθσκαιτων κινδφνωνπου αυτό αντιμετωπίηει. 

Οι απαιτοφμενεσ εργαςτθριακζσ αναλφςεισ και οι δειγματολθψίεσ αποτελοφν ςυμβατικό αντικείμενο και 

διενεργοφνται από τον Ανάδοχο. Οι δειγματολθψίεσ κα γίνουν με μζριμνα του Αναδόχου ςε ςυνεργαςία 

με τον Τπεφκυνο Φορζα. 

 

Παρακολοφθηςη ςτην Πηγή 

Θ παρακολοφκθςθ ςτθν πθγι πραγματοποιείται ςε κάκε γεϊτρθςθ/πθγι το νερό τθσ οποίασ προορίηεται 

για τθν φδρευςθτθσ ΗΠΤ. 

Θ επιλογι των παραμζτρων κα βαςίηεται ςτισ προβλζψεισ των: 

 ΚΤΑ Αρικμ. 39626/2208/Ε130/25.09.2009 (Β’ 2075) ςχετικά με τθν προςταςία των υπόγειων 

υδάτων από τθν ρφπανςθ και τθν υποβάκμιςθ και ειδικότερα τα αναφερόμενα ςτα Παραρτιματα 

Ι και ΙΙ και 

 του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ για τα υπόγεια φδατα τθσ ΚΤΑ Αρικμ. οικ. 

140384/19.08.2011 (Β’ 2017). 

Θ τελικι επιλογι των παραμζτρων και τθσ ςυχνότθτασ δειγματολθψίασ κα ορίηονταιςτον εγκεκριμζνο 

Οδθγό εφαρμογισ του χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. τον Πίνακα που ακολουκεί παρατίκενται ο ελάχιςτοσ 

αρικμόσ παραμζτρων που κα πρζπει να παρακολουκοφνται ςε κάκε ςθμείο υδρολθψίασ κάκε ΗΠΤ. 
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Παράμετροι για την παρακολούθηση στην Πηγή 

 

φμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί τθσ ποιότθτασ του νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ (ΚΤΑ 

αρικμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017, τεφχοσ Β’ 3282), θ ςυχνότθτα παρακολοφκθςθσ των παραμζτρων 

αυτϊν βρίςκεται ςε άμεςθ ςυνάρτθςθ με τον όγκο του νεροφ που διανζμεται θμερθςίωσ ςε κάκε ΗΤΠ, 

όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω Πίνακα.  

 

Οπότε για τθν περιοχι μελζτθσ κα ιςχφει: 

ΗΡΥ Ρεριγραφι  Πγκοσ φδατοσ (m3/d) 

Αρικμόσ ελζγχων 

ςε κάκε ςθμείο 

υδρολθψίασ 

1 Πόλθ Ορεςτιάδασ 3.685,2 2/ζτοσ 

2 
Δθμοτικι Ενότθτα Ορεςτιάδοσ πλθν τθσ 

πόλθσ τθσ Ορεςτιάδασ 
1.031,6 2/ζτοσ 

3 Δθμοτικι Κοινότθτα Νζασ Βφςςασ 561 1/ζτοσ 

4 
Δθμοτικι Ενότθτα Βφςςασ πλθν Δθμοτικισ 

Κοινότθτασ Νζασ Βφςςασ 
742 1/ζτοσ 

5 Δθμοτικι Ενότθτα Κυπρίνου 445,2 1/ζτοσ 

6 Δθμοτικι Ενότθτα Σριγϊνου 1.074 2/ζτοσ 
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Παρακολοφθηςη ςτον Καταναλωτή 

φμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί τθσ ποιότθτασ του νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ (ΚΤΑ 

αρικμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017, τεφχοσ Β’ 3282), παρακολουκοφνται δφο ομάδεσ παραμζτρων και 

ςυγκεκριμζνα από τισ: 

1. μικροβιολογικζσ και χθμικζσ παραμζτρουσ (Παράρτθμα Ι, Μζροσ Α και Β τθσ ΚΤΑ Γ1(δ)/ΓΠ 

οικ.67322/06.09.2017), που ζχουν άμεςθ ςθμαςία για τθν προςταςία τθσ υγείασ των καταναλωτϊν και 

που κακορίηουν αν το νερό είναι κακαρό και υγιεινό και παρουςιάηονται παρακάτω: 
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2. ενδεικτικζσ παραμζτρουσ του Πίνακα 4 (Παράρτθμα Ι, Μζροσ Γ τθσ ΚΤΑ αρ. Γ1(δ)/ΓΠ 

οικ.67322/06.09.2017), που ενϊ μεμονωμζνα δεν εμφανίηουν κινδφνουσ για τθν ανκρϊπινθ υγεία, θ 

παρουςία τουσ παρζχει ςαφείσ ενδείξεισ μεταβολϊν ςτθν ποιότθτα του νεροφ και τθν ενδεχομζνθ 

ανάγκθ επανορκωτικϊν δράςεων προκειμζνου να προςτατευτεί θ υγεία των καταναλωτϊν. 

 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ του νεροφ πραγματοποιείται μζςω προγραμμάτων παρακολοφκθςθσ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2, άρκρου 7 τθσ ΚΤΑ αρ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017 τα οποία 

κα πρζπει να πλθροφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του Παραρτιματοσ ΙΙ τθσ ίδιασ ΚΤΑ. Επιςθμαίνεται ότι 

ςτο χζδιο Αςφάλειασ Νεροφ περιλαμβάνεται και θ υμπλθρωματικι Παρακολοφκθςθ του Μζροσ Ε του 

Παραρτιματοσ ΙΙ που ςυνίςταται ςτθν πραγματοποίθςθ μετριςεων για ουςίεσ και μικροοργανιςμοφσ για 

τουσ οποίουσ δεν κακορίηεται ανϊτερθ αποδεκτι τιμι και πιςτεφεται από τισ Αρμόδιεσ Αρχζσ ότι 

ενδζχεται να βρίςκονται ςτο νερό ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ ςε ποςότθτεσ ι αρικμοφσ που αποτελοφν 

ενδεχόμενο κίνδυνο για τθν ανκρϊπινθ υγεία. 

το πλαίςιο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, για τισ απαιτοφμενεσ δειγματολθψίεσ και εργαςτθριακζσ 

αναλφςεισ ιςχφουν οι παρακάτω ελάχιςτεσ αποδεκτζσ προδιαγραφζσ: 

 Οι δειγματολθψίεσ κα γίνονται ςτα ςθμεία τιρθςθσ, όπωσ ορίηονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 6 τθσ 

ΚΤΑ αρ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017 και τθρϊντασ τα οριηόμενα ςτο Παράρτθμα ΙΙ, Μζροσ Δ τθσ 

ίδιασ ΚΤΑ. 

 Θα παρακολουκοφνται τουλάχιςτον οι παράμετροι των Ομάδων Α και Β που ορίηονται ςτο Μζροσ 

Β’, θμείο 2 του Παραρτιματοσ ΙΙ τθσ ΚΤΑ αρικμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017. Επιςθμαίνεται 

ότι ςτισ παραμζτρουσ τθσ Ομάδασ Β δφνανται να περιλαμβάνονται ενδεικτικζσ παράμετροι του 

Μζρουσ Γ’ του Παραρτιματοσ Ι τθσ ίδιασ ΚΤΑ, κακϊσ και ενδεικτικζσ παράμετροι που 

απαρικμοφνται ςτο Μζροσ Ε του Παραρτιματοσ ΙΙ τθσ ίδιασ ΚΤΑ, μόνον κατόπιν εκτίμθςθσ 

κινδφνου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Παράρτθμα ΙΙ, Μζροσ Γ’ τθσ ίδιασ ΚΤΑ. 
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o Πιο ςυγκεκριμζνα κα περιλαμβάνονται τουλάχιςτον οι ακόλουκεσ αναλφςεισ 

o για τθν ομάδα Α: Escherichiacoli (E. coli), εντερόκοκκοι, κολοβακτθριοειδι, αρικμόσ 

αποικιϊν ςε 22 °C, χρϊμα, κολότθτα, γεφςθ, οςμι, pH, αγωγιμότθτα 

o για τθν ομάδα Β: Όλα όςα αναγράφονται ςτον παραπάνω Πίνακα Μζροσ Βϋ Χθμικζσ 

Παράμετροι και επιπλζον το υπολειμματικό χλϊριο και εξαςκενζσ χρϊμιο. 

 Θ ελάχιςτθ ςυχνότθτα δειγματολθψίασ και αναλφςεων παραμζτρων των Ομάδων Α και Β κα είναι 

θ οριηόμενθ ςτο Μζροσ Β’, ςθμείο 3 του Παραρτιματοσ ΙΙ τθσ ΚΤΑ αρικμ. Γ1(δ)/ΓΠ 

οικ.67322/06.09.2017. Θ ελάχιςτθ ςυχνότθτα δειγματολθψίασ και αναλφςεων παραμζτρων του 

Μζρουσ Ε τθσ ίδιασ ΚΤΑ κα είναι αυτι τθσ Ομάδασ Β. 

 
 Κάκε παρζκκλιςθ από τισ παραμζτρουσ και τθ ςυχνότθτα δειγματολθψίασ κα είναι δυνατι υπό τθν 

αυςτθρι προχπόκεςθ ότι κα ζχει διενεργθκεί εκτίμθςθ κινδφνου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

Παράρτθμα ΙΙ, Μζροσ Γ’ τθσ ΚΤΑ αρικμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017. 

 Οι μζκοδοι ανάλυςθσ κα πρζπει να ικανοποιοφν κατ’ ελάχιςτον τισ προδιαγραφζσ του 

Παραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ ΚΤΑ αρικμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017. το πλαίςιο αυτό επιςθμαίνεται 

ότι τα ιδιωτικά εργαςτιρια που κα αναλάβουν τθ διεξαγωγι των εργαςτθριακϊν αναλφςεων κα 

πρζπει να είναι διαπιςτευμζνα κατά το πρότυπο ENISO/IEC 17025 ι άλλο ιςοδφναμο διεκνϊσ 

αποδεκτό πρότυπο από το ΕΤΔ ι άλλο φορζα που ςυμμετζχει ςτθ υμφωνία Αμοιβαίασ 

Αναγνϊριςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Διαπίςτευςθσ για τισ δοκιμζσ (EA-MLAtesting). 

 

Θ διάρκεια εφαρμογισ τθσ διαδικαςίασ τθσ παρακολοφκθςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ με ςκοπό τθν 

κάλυψθ ενόσ ετιςιου κφκλου παρακολοφκθςθσ, ϊςτε να ςχθματιςτεί μία ρεαλιςτικι εικόνα του 

ςυςτιματοσ ςχετικά με τισ αντιδράςεισ του και τισ μεταβολζσ που επιδζχεται από τισ εποχιακζσ ι τισ 

καιρικζσ μεταβολζσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απαιτιςεισ τθσ ΚΤΑ αρικμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017 

προκφπτει ο εξισ ελάχιςτοσ αρικμόσ δειγμάτων ανά ΗΠΤ: 

ΗΡΥ Ρεριγραφι 
Πγκοσ φδατοσ 

(m3/d) 

Δείγματα για 

ομάδα Α 

Δείγματα για 

ομάδα Β 

Σφνολο 

δειγμάτων 

1 Πόλθ Ορεςτιάδασ 3.685,2 15 2 17 

2 
Δθμοτικι Ενότθτα Ορεςτιάδασ 

πλθν τθσ πόλθσ τθσ Ορεςτιάδασ 
1.031,6 7 1 8 

3 Δθμοτικι Κοινότθτα Νζασ Βφςςασ 561 4 1 5 

4 

Δθμοτικι Ενότθτα Βφςςασ πλθν 

Δθμοτικισ Κοινότθτασ Νζασ 

Βφςςασ 
742 

4 1 5 

5 Δθμοτικι Ενότθτα Κυπρίνου 445,2 4 1 5 

6 Δθμοτικι Ενότθτα Σριγϊνου 1.074 7 1 8 

Σφνολο 41 7 48 
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Για κάκε ΗΠΤ κα πρζπει να ςυνταχκοφν δϊδεκα (12) αναφορζσ παρακολοφκθςθσ (δθλ. ςε μθνιαία βάςθ). 

Με τθ ςφνταξθ αναφορϊν παρακολοφκθςθσ για κάκε ΗΠΤ, θ ομάδα εργαςίασ κα είναι ςε κζςθ να ελζγχει 

και να αξιολογεί τθν επιτυχία των μζτρων ελζγχου που ζχουν λθφκεί. 

Επίςθσ, από το κάκε ςτάδιο του ςυςτιματοσ φδρευςθσ κάκε ΗΠΤ, κα πρζπει να ςυντάςςονται μθνιαίεσ 

αναφορζσ ςχετικά με τθν ποιότθτα και του νεροφ ςε κάκε ςτάδιο π.χ. κατά τθν είςοδο και τθν ζξοδο ςτθ 

μονάδα χλωρίωςθσ. 

Με τον τρόπο αυτόν, υπάρχει ολοκλθρωμζνοσ ζλεγχοσ ςχετικά με τισ εφαρμοηόμενεσ μεκόδουσ 

δειγματολθψίασ και τθν ποιότθτα πόςιμου νεροφ, ακόμθ και ςε περιπτϊςεισ ζκτακτων ςυμβάντων. 

 

Παρακολοφθηςη ραδιενεργών ουςιών ςτον Καταναλωτή 

Οι εργαςτθριακζσ αναλφςεισ των ραδιενεργϊν ουςιϊν κα αφοροφν τισ βρφςεσ των καταναλωτϊν. 

Οι απαιτοφμενοι ζλεγχοι κα γίνονται ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. Π/112/1057/2016/01-02-2016 ΚΤΑ (ΦΕΚ 

241/Β’/09-02-2016) «Θζςπιςθ απαιτιςεων προςταςίασ τθσ υγείασ του πλθκυςμοφ από ραδιενεργζσ 

ουςίεσ που περιζχονται ςτο νερό ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, ςε ςυμμόρ5φωςθ προσ τθν Οδθγία 

2013/51/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου τθσ 22ασ Οκτωβρίου 2013». 

Θ διάρκεια εφαρμογισ τθσ διαδικαςίασ τθσ παρακολοφκθςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ με ςκοπό τθν 

κάλυψθ ενόσ ετιςιου κφκλου παρακολοφκθςθσ, ϊςτε να ςχθματιςτεί μία ρεαλιςτικι εικόνα του 

ςυςτιματοσ. 

Με τθ ςφνταξθ αναφορϊν παρακολοφκθςθσ θ ομάδα εργαςίασ κα είναι ςε κζςθ να ελζγχει και να 

αξιολογεί τθν επιτυχία των μζτρων ελζγχου που ζχουν λθφκεί. 

Για κάκε δειγματολθψία του Φορζα, κα ςυνταχκεί αναφορά παρακολοφκθςθσ από τον Ανάδοχο. 

Οι απαιτοφμενοι ζλεγχοι βάςει τθσ προαναφερομζνθσ ΚΤΑ και τθσ Ελλθνικισ Επιτροπισ Ατομικισ 

Ενζργειασ (ΕΕΑΕ) αφοροφν ςτον προςδιοριςμό τθσ ςυγκζντρωςθσ των ιςοτόπων του ουρανίου (U-238, U-

234) και τθσ ολικισ α και ολικισ β ακτινοβολίασ.  

Θ ελάχιςτθ ςυχνότθτα δειγματολθψίασ ορίηεται ςτο Παράρτθμα ΙΙ τθσ ΚΤΑ Π/112/1057/2016/01-02-2016 

ωσ εξισ: 

 

 

 
 

Οπότε για τθν περιοχι μελζτθσ κα ιςχφει: 



25 
 

ΗΡΥ Ρεριγραφι  Πγκοσ φδατοσ (m3/d) Αρικμόσ ελζγχων  

1 Πόλθ Ορεςτιάδασ 3.685,2 2/ζτοσ 

2 
Δθμοτικι Ενότθτα Ορεςτιάδοσ πλθν τθσ 

πόλθσ τθσ Ορεςτιάδασ 
1.031,6 1/ζτοσ 

3 Δθμοτικι Κοινότθτα Νζασ Βφςςασ 561 1/ζτοσ 

4 
Δθμοτικι Ενότθτα Βφςςασ πλθν Δθμοτικισ 

Κοινότθτασ Νζασ Βφςςασ 
742 1/ζτοσ 

5 Δθμοτικι Ενότθτα Κυπρίνου 445,2 1/ζτοσ 

6 Δθμοτικι Ενότθτα Σριγϊνου 1.074 1/ζτοσ 

 

Συμπληρωματική Παρακολοφθηςη 

τα πλαίςια των προβλεπομζνων ςτθν παρ. 6 του άρκρου 7 τθσ ΚΤΑ αρικμ. Γ1(δ)/ΓΠ 

οικ.67322/06.09.2017. προκειμζνου να ςυμπλθρωκεί, ανάλογα με τισ ανάγκεσ, θ εξζταςθ ποιότθτασ του 

πόςιμου νεροφ είναι ςκόπιμο να διερευνθκοφν μεταξφ των άλλων εκτόσ από τισ παραμζτρουσ του 

Παραρτιματοσ Ι ενδεικτικά και όχι αποκλειςτικά: 

α) οι ακόλουκοι πακογόνοι μικροοργανιςμοί: 

 αλμονζλλεσ 

 ιγκζλλεσ–Βακτθριοφάγοιτωνκοπράνων 

 Ιοί που μεταδίδονται μζςω εντεροςτοματικισ οδοφ 

 Καμπυλοβακτθρίδιο 

β) οι ακόλουκοι οργανιςμοί: 

 παραςιτικοί οργανιςμοί (π.χ. Κρυπτοςπορίδιο, Giardialamblia) 

 φφκθ 

 άλλα μορφοποιθμζνα ςτοιχεία (ηωάρια)  

γ) θ παράμετροσ του εξαςκενοφσ χρωμίου 

1. Θ παράμετροσ του εξαςκενοφσ χρωμίου κα πρζπει να παρακολουκείται ςυςτθματικά με 

ελάχιςτθ ςυχνότθτα παρακολοφκθςθσ και αναλφςεων αυτι των παραμζτρων τθσ Ομάδασ Β του 

Μζρουσ Β του Παραρτιματοσ ΙΙ τθσ παροφςασ. Θ εν λόγω ςυχνότθτα παρακολοφκθςθσ μπορεί να 

μεταβάλλεται βάςθ αντίςτοιχθσ εκτίμθςθσ κινδφνου. 

2. Θ μετροφμενθ ςυγκζντρωςθ του εξαςκενοφσ χρωμίου ςε ζνα δείγμα νεροφ ανκρϊπινθσ 

κατανάλωςθσ, ωσ τμιμα τθσ ςυγκζντρωςθσ του (ολικοφ) χρωμίου του 

δείγματοσ, κα είναι μικρότερθ τθσ ανϊτατθσ παραμετρικισ τιμισ του χρωμίου. 

3. ε κάκε περίπτωςθ οι υπεφκυνοι ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ Αρχζσ κα πρζπει να λαμβάνουν 

όλα τα δζοντα μζτρα για τθν όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ μείωςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ του 

εξαςκενοφσ χρωμίου ςτο νερό ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ. Όταν εφαρμόηονται μζτρα για τθ 

μείωςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ του εξαςκενοφσ χρωμίου, οι υπεφκυνοι δίνουν προοδευτικά τθν 

προτεραιότθτα ςτισ περιοχζσ με τισ υψθλότερεσ ςυγκεντρϊςεισ εξαςκενοφσ χρωμίου ςτο νερό 

ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ. 

 

Αξιολόγηςη μζτρων  ελζγχου  

Θ εφαρμογιτου Οδθγοφ του χεδίου ΑςφάλειασΝεροφ ςτθρίηεται ςτθνεφαρμογιτθσ παρακολοφκθςθσ 

δφο κατθγοριϊν παραμζτρων: 

 ςτισ μετριςιμεσ, ςτθν πθγι και τθ βρφςθ του καταναλωτι,  
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 ςε αυτζσ που βαςίηονται ςτθν παρατιρθςθ, όπωσ είναι π.χ. ζλεγχοσ των εγκαταςτάςεων, ζργων 

μεταφοράσ, ςυνδζςεων κ.λπ. 

Όπωσ παρουςιάηεται ςτο ςχιμα 3, κατά τθν πορεία των ενεργειϊν για τθ λιψθ αποφάςεων πρζπει να 

κακοριςτοφν «κρίςιμα όρια» πζραν των οποίων αμφιςβθτείται θ καλι ποιότθτα του νεροφ. 

Εφόςον υπάρχουν αποκλίςεισ από αυτά,κα πρζπει να λθφκοφν επειγόντωσ μζτρα και να ενθμερϊνεται 

άμεςα ο Τπεφκυνοσ  Φορζασ, ϊςτε να εφαρμοςτεί  ζνα ζκτακτο ςχζδιο υδρολθψίασ. 

τθν περίπτωςθ που παρατθρθκοφν υπερβάςεισ ςτα κρίςιμα όρια,κα πρζπει να εφαρμοςτοφν διορκωτικά 

μζτρα. 

Παρακάτωακολουκεί ενδεικτικό διάγραμμα ενεργειϊν για τθ λιψθ αποφάςεων και τον προςδιοριςμό των 

κρίςιμων ορίων. 

το ςθμείο αυτό, διευκρινίηεται ότι τα δελτία τθσ Φάςθσ Ι επικαιροποιοφνται ανάλογα μετα νζα ςτοιχεία 

που κα προκφψουν. 

 

Σχήμα3:Διάγραμμα ροήσ ενεργειών για τον καθοριςμό «Κρίςιμων Ορίων» 

 

ΦΑΣΘ ΙΙΙ:Αξιολόγθςθ Σχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ (Διάρκεια 5 μινεσ) 

Ενζργειεσ Αξιολόγηςησ τησ αποτελεςματικότητασ του Σχεδίου  

Για τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ενόσ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ το ενδιαφζρον τθσ ομάδασ 

εργαςίασ κα πρζπει να προςανατολιςτεί ςε δφο κφριεσ κατευκφνςεισ: 

 ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ των τιμϊν εντόσ των επικυμθτϊν ορίων, 

 ςτθν εξζταςθικανοποίθςθσ τωνκαταναλωτϊν. 

Οι ενζργειεσ αξιολόγθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ του χεδίου , αφοροφν κυρίωσ ςε διαχειριςτικά 

εργαλεία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ, θ χριςθ των οποίων γίνεται είτε από τθν ίδια τθν ομάδα 

εργαςίασ, είτε από τουσ καταναλωτζσ. 

Παρακάτω, παρουςιάηεται μια ςυνοπτικι περιγραφι των διαχειριςτικϊν εργαλείων που 

χρθςιμοποιοφνται: 

α)αποκλειςτικά από τθν ομάδα εργαςίασ, και 

β)από τθν ομάδα εργαςίασ αλλά και τουσ καταναλωτζσ: 

 

α)Για τθ διαςφάλιςθ τθσ επαρκοφσ εφαρμογισ του χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ και τθν επικαιροποίθςθ των 

ςτοιχείων του είναι αναγκαία θ ανάπτυξθ –ςυμπλιρωςθ ενόσ Διαχειριςτικοφ Εργαλείου (ΔΕ), από τθν 

ομάδα εργαςίασ, ςφμφωνο με τισ αρχζσ του Εργαλείου ΔιαςφάλιςθσΠοιότθτασ νεροφ τθσ IWA.  

(http://www.wsportal.org/templates/ld_templates/layout_1367.aspx? ObjectId=20686&lang =eng) 

http://www.wsportal.org/templates/ld_templates/layout_1367.aspx
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Μζςωτου ΔΕ θομάδα εργαςίασ είναι ςε κζςθ να αξιολογιςει αντικειμενικά τθν εφαρμογι ενόσ  χεδίου 

Αςφάλειασ  Νεροφ, να παρατθριςει τθν πρόοδο των ενεργειϊν τθσ και να επιςθμάνει τουσ τομείσ εκείνουσ 

που επιδζχονται βελτίωςθ. 

Σακυριότερα πλεονεκτιματα τθσ χριςθσ τουεργαλείου κα είναι: 

 θ ςυςτθματικι ανάδειξθτων περιοχϊν όπου ςθμειϊνεται πρόοδοσ, 

 θ ςυνεπισ κακοδιγθςθ τόςο ςτθν αρχικι όςο και ςτθν εφαρμογι ενόσ 

 χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ, 

 θ   διευκόλυνςθ   ςτθν   υποβολι   εκκζςεων    (ςφνταξθ   ςυνοπτικϊν εκκζςεων), 

 θ  διευκόλυνςθ  ςτον  εντοπιςμό  των  προβλθμάτων,  λόγω  των αποχωριςεωνυπαλλιλωνι τθσ 

ζλλειψθσ μνιμθσ. 

Θ χριςθ του διαχειριςτικοφ εργαλείου, ζγκειται ςτθν ανάπτυξθ και ςυμπλιρωςθ δϊδεκα (12) 

πινάκων/δελτίων. 

Με αυτότον τρόπο, ο χειριςτισ δφναται να ςυμπλθρϊςει μία ςειρά από ερωτθματολόγια που αφοροφν 

γενικζσ πλθροφορίεσ ςχετικζσ με: 

1. τον Τπεφκυνο Φορζα 

2. το ςφςτθμα Υδρευςθσ 

3. τθν ομάδα χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ 

4. τθν περιγραφι του ςυςτιματοσ φδρευςθσ 

5. τθν αναγνϊριςθ κινδφνων και τθν αξιολόγθςθ τθσ επικινδυνότθτάσ τουσ 

6. τα μζτρα ελζγχου 

7. το βελτιωτικό προτεινόμενο χζδιο 

8. τθν επιχειρθςιακι παρακολοφκθςθ 

9. τθν αξιολόγθςθπαρακολοφκθςθσ 

10. τισ διαχειριςτικζσ ενζργειεσ 

11. τα υποςτθρικτικά προγράμματα 

12. τθν ανακεϊρθςθ του χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ 

Παρακάτω παρουςιάηονται οριςμζνα παραδείγματα ηθτοφμενων προσ ςυμπλιρωςθ για τον κάκε πίνακα: 

1. Τπεφκυνοσ Φορζασ: Εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ, αρικμόσ ςυνδζςεων, αρικμόσ ςυςτθμάτων 

φδρευςθσ, αρικμόσ προςωπικοφ του Τπεφκυνου Φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ομάδα εργαςίασ 

κ.λπ. 

2. φςτθμα   Υδρευςθσ:   ονομαςία,   αρικμόσ   ςυνδζςεων,   πλικοσ εφαρμοηόμενων μεκόδων 

επεξεργαςίασ, και ερωτιματα ςχετικά, με τουσ υπεφκυνουσ φορείσ και τισ αρμοδιότθτζσ τουσ, 

ποςοςτό απωλειϊν νεροφ λόγω διαρροϊν κ.λπ. 

3. Ομάδα χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ: ερωτιματα ςχετικά με το αν ζχει διευκρινιςτεί θ κοινι 

μεκοδολογία, αν ζχουν επιτευχκεί οι ςτόχοι που είχαν κζςει κ.λπ. 

4. Περιγραφι  υςτιματοσ  Υδρευςθσ:  αν  ζχει  περιγραφεί  επαρκϊσ,  αν ζχουν πραγματοποιθκεί 

επιτόπιεσ ζρευνεσ. 
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5. Αναγνϊριςθ κινδφνων και αξιολόγθςθσ τθσ επικινδυνότθτάσ τουσ: πλθροφορίεσ με το πλικοσ 

των κινδφνων που αναγνωρίςτθκαν ανά ςτάδιο, αρικμόσ εμπλεκόμενων φορζων που 

αςχολικθκαν κ.λπ. 

6. Μζτρα ελζγχου: πλικοσ υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου, πλικοσ μζτρων που λείπουν, αν ζχει 

πραγματοποιθκεί ιεράρχθςθ των κινδφνων κατόπιν τον ζλεγχων των μζτρων ελζγχου. 

7. Βελτιωτικό χζδιο: αρικμόσ νζων μζτρων κ.λπ. 

8. Επιχειρθςιακι  Παρακολοφκθςθ:  αν  ζχει  πραγματοποιθκεί  ςε  κάκε ςτάδιο, αν εφαρμόηονται 

επαρκϊσ τα διορκωτικά μζτρα ςε κάκε ςτάδιο, αν εφαρμόηεται ορκά θ καταγραφι των 

ςτοιχείων παρακολοφκθςθσ κ.λπ. 

9. Αξιολόγθςθ: αρικμόσ παραπόνων των καταναλωτϊν ςχετικά με τθν ποιότθτα ι τθν ποςότθτα 

του νεροφ, αρικμόσ και αποτελζςματα μικροβιακϊν και φυςικοχθμικϊν εργαςτθριακϊν 

αναλφςεων κ.λπ. 

10. Διαχειριςτικζσ Ενζργειεσ: πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ευκολία εφαρμογισ του. 

11. Τποςτθρικτικά Προγράμματα: αν εφαρμόςτθκαν κ.λπ. 

12. Ανακεϊρθςθ:   αν   πραγματοποιικθκαν   ενζργειεσ   όπωσ   περιοδικοί ζλεγχοι, 

επικαιροποίθςθ κ.λπ. 

Σο ΔΕ κα παρζχει τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ πρόςκετων ερωτθμάτων ςε κάκε πίνακα, και επιλζγοντασ 

οποιοδιποτε πεδίο ζχει τθ δυνατότθτα να πλθροφορείται ςχετικά με τθν ερϊτθςθ και το ηθτοφμενο του 

πίνακα. 

Κατόπιν τθσ ςυμπλιρωςθσ των πινάκων και μζςω αντικειμενικισ αξιολόγθςθσ, ο χειριςτισ είναι ςε κζςθ 

να δει τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ του. 

Οι ειςαγόμενεσ πλθροφορίεσ παρουςιάηονται ςε ςυνοπτικοφσ πίνακεσ και θ πρόοδοσ του κάκε ςταδίου 

παρουςιάηεται με κατάλλθλα γραφιματα. 

Θ ςυμπλιρωςθ των πινάκων πραγματοποιείται με το πζρασ τθσ Φάςθσ ΙΙ,με τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

εφαρμογισ του χεδίου. 

 

β)Για τθν απόκτθςθ μιασ ςφαιρικισ άποψθσ ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα του χεδίου, προτείνεται 

θ ειςαγωγι ρωτθματολογίων ςτθν ιςτοςελίδα του Τπεφκυνου Φορζα, θ ςυμπλιρωςθ των οποίων κα 

δφναται να πραγματοποιθκεί τόςο από τα μζλθ τθσ ομάδασ εργαςίασ όςο και από τουσ καταναλωτζσ. 

Σο ερωτθματολόγιο μπορεί να είναι πολλαπλϊν επιλογϊν και οι απαντιςεισ να αντιςτοιχοφν ςε 

διαφορετικι βακμολογία (π.χ. 0:διαφωνϊ απολφτωσ, 1:διαφωνϊ, 2: δε ξζρω, δεν απαντϊ 3:ςυμφωνϊ, 4: 

ςυμφωνϊ απολφτωσ). 

Θ κεματολόγια των ερωτιςεων να αφορά ςτθν ποιότθτα και ςτθν ποςότθτα του πόςιμου νεροφ αλλά και 

ςτισ γνϊςεισ τουσ γφρω από τθν εφαρμογι του χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

Με τον τρόπο αυτόν, τα ερωτθματολόγια αποκτοφν διττό ρόλο, χρθςιμοποιοφνται και ωσ μζςο 

αξιολόγθςθσ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ αλλά και ταυτόχρονα και ωσ μζςο δθμοςιότθτάσ του. 

Κατόπιν ςυμπλιρωςθσ ερωτθματολογίων από τουσ χειριςτζσ του ζργου και από τουσ καταναλωτζσ, θ 

αξιολόγθςθ του χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ δφναται να πραγματοποιθκεί μζςω τθσ μεκόδου SSAT (Supply 

System Assessment Tool). 
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φμφωνα με  αυτιν  τθ μζκοδο, κάκε  γωνία του πολυγϊνου αντιςτοιχεί ςτθν κατάςταςθμιασ 

παραμζτρου/ςταδίου προσ αξιολόγθςθκαιενδεικτικά: 

1. Ομάδα χεδίου 

2. Περιγραφι ςυςτιματοσ φδρευςθσ 

3. Προςδιοριςμόσ και εκτίμθςθ κινδφνων 

4. Μζτρα ελζγχου και διορκωτικζσ ενζργειεσ 

5. Παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ αποτελεςματικότθτασ 

6. Διαχειριςτικζσ και υποςτθρικτικζσ ενζργειεσ 

7. Καταγραφι και επικοινωνία 

8. Ανακεϊρθςθ ςχεδίου 

Σθ ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων τόςο από τα εμπλεκόμενα άτομα όςο και από τουσ καταναλωτζσ, 

ακολουκε θ αξιολόγθςι τουσ και εν ςυνεχεία δφναται να παρουςιάηεται  θ κατάςταςθ (ςφνολο 

παραμζτρων/ςταδίων) προσ αξιολόγθςθ ςε ςχιμα όπωσ το ακόλουκο. 

Θ βζλτιςτθ κατάςταςθ απεικονίηεται όταν τα ςθμεία των παραμζτρων ςχθματίηουν ζνα πράςινο πολφγωνο 

όπωσ ορίηει το ζγχρωμο υπόβακρο, ιτοι ςε όλα τα ςτάδια αξιολογοφνται ότι πλθροφνται οι ςτόχοι τουσ 

κατά 100%. 

Σα  ομόκεντρα  πολφγωνα  που  ςχθματίηονται   αντιςτοιχοφν  ςε  διαφορετικζσ καταςτάςεισ όπωσ 

αυτζσορίηονται κάκε φορά: 

 Σο κόκκινο αντιςτοιχεί ςεποςοςτό 0‐44,9%και κατάςταςθ μθ αποδεκτι. 

 Σο κίτρινο αντιςτοιχεί ςεποςοςτό 45‐69,9%καικατάςταςθπου χριηει προςοχισ. 

 Σο πράςινο αντιςτοιχεί ςεποςοςτό 70‐100% και αποδεκτι κατάςταςθ. 

 

 

Σχήμα5: Παράδειγμα Κατάςταςησ Σχεδίου Αςφάλειασ νεροφ με SSAT(De Souzaetal,2010) 
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Ενζργειεσαναθεώρηςησςχεδίου 

Θ ανακεϊρθςθ του χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ ζχει ωσ ςκοπό τθν επιβεβαίωςθ ότι ζχουν λθφκεί υπόψθ 

όλοι ο κίνδυνο και τα νζα προβλιματα που μπορεί να προκφψουν. Απϊτεροσ ςκοπόσ  τθσ  ανακεϊρθςθσ  

είναι θ  πικανι μείωςθ  του πλικουσ και τθσ ςοβαρότθτασ των ςυμβάντων και των ζκτακτων 

παραςτατικϊν που επθρεάηον ι που δφναται να επθρεάςουν τθνποιότθτα του πόςιμου νεροφ. 

Ωςτόςο, ζκτακτα περιςτατικά μπορεί να ςυνεχίηουν να ςυμβαίνουν. 

Επομζνωσ, ςτο χζδιο Αςφάλειασ Νεροφ, κα πρζπει να γίνουν οι κατάλλθλεσ τροποποιιςεισ ϊςτε,να 

ανταποκρίνεται ςε οποιαδιποτε αλλαγι του ςυςτιματοσ. 

Οι ςυςτθματικοί ζλεγχοι εξαςφαλίηουν τθν ορκι εφαρμογι του χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ και θ ομάδα 

χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ κα επιςθμάνει κζματα όπωσ: 

 δυνατότθτεσ για βελτίωςθ, 

 πτυχζσ των διαδικαςιϊν που δεν εφαρμόηονται ςωςτά, 

 επάρκεια των πόρων, 

 εάν  οι  προβλεπόμενεσ  βελτιϊςεισ  είναι  πρακτικά  δυνατόν  να υλοποιθκοφν, 

 εάν απαιτείται να δοκεί ζμφαςθ ςτα προγράμματα επιμόρφωςθσ και να δοκοφν κίνθτρα για το 

προςωπικό. 

Σα μζλθ τθσ ομάδασ κα πρζπει να γνωρίηουν και να ζχουν πλιρθ ενθμζρωςθ για το ςφςτθμα φδρευςθσ 

κακϊσ και να παρίςτανται αυτοπροςϊπωσ ςτισ διαδικαςίεσ. Σα αρχεία μπορεί να περιζχουν οριςμζνεσ 

φορζσ ανακριβείσ πλθροφορίεσ και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, να αναφζρουν λειτουργίεσ του 

εξοπλιςμοφ οι οποίεσ ςτθν πραγματικότθτα δεν υπάρχουν, κάτι που μπορεί να κζςει ςε κίνδυνο τθν 

αςφάλεια του νεροφ. 

 

2.3 Ανάλυςθ κακθκόντων 

τον παρακάτω πίνακα παρουςιάηεται θ κατανομι των κακθκόντων για τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ: 

 

Εμπλεκόμενοιφορείσ Κακικοντακαιυποχρεϊςεισ 

Διμοσ ι/καιΔΕΥΑ 

 Διάκεςθςτοιχείων και πλθροφοριϊν. 

 υμμετοχι ςτθ ςφνταξθ μθνιαίων αναφορϊν ςε κάκε κζςθ του 

ςυςτιματοσ φδρευςθσ & τθσ τελικισ αναφοράσ εφαρμογισ χεδίου 

Αςφάλειασ Νεροφ. 

 υμμετοχι ςτθ ςφνταξθ ανακεωρθμζνου χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ και 

τελικισ ζκκεςθσ. 

 Λειτουργία ςυςτιματοσ φδρευςθσ 
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Εμπλεκόμενοιφορείσ Κακικοντακαιυποχρεϊςεισ 

Ανάδοχοσ 

φνταξθ των παραδοτζων και ενδεικτικά: 

 Χαρτογράφθςθ ςε GIS του ςυςτιματοσ φδρευςθσ και αποτφπωςθσ τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ. 

 φνταξθ και επικαιροποίθςθ των δελτίων παρακολοφκθςθσ. 

 φνταξθ Οδθγοφ Εφαρμογισ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

 Εκτζλεςθ των απαιτοφμενων εργαςτθριακϊν αναλφςεων των 

φυςικοχθμικϊν και μικροβιολογικϊν παραμζτρων, ςτισ πθγζσ και ςτουσ 

καταναλωτζσ, ςε διαπιςτευμζνο (κατά ISO 17025) εργαςτιριο. 

 Διαμόρφωςθ διαχειριςτικοφ εργαλείου (ΔΕ) και οδθγιϊν εφαρμογισ 

του. 

 υμμόρφωςθ ΔΕ με αποτελζςματα εφαρμογισ χεδίου Αςφάλειασ 

Νεροφ. 

 Διαμόρφωςθ ερωτθματολογίου προσ καταναλωτζσ και αξιολόγθςθ 

αποτελεςμάτων ζρευνασ. 

 υνολικι αξιολόγθςθ και ανακεϊρθςθ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

 Τποςτιριξθ και επιμορφωτικι κατάρτιςθ του προςωπικοφ του 

εργοδότθ. 

 

2.4 Ραραδοτζα ςφμβαςθσ 

Ο κακαρόσ χρόνοσ εκπόνθςθσ τθσ εργαςίασ είναι είκοςι (20)μινεσ. υμπεριλαμβανομζνου του χρόνου 

των εγκρίςεων  ο ςυνολικόσ χρόνοσ είναι είκοςι (24)μινεσ,από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ. 

Σα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ κα δοκοφν ςε δφο (2) ζντυπα αντίγραφα και ζνα (1) αντίγραφο ςε 

θλεκτρονικι μορφι, εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά, και διαρκρϊνονται ωσ εξισ: 

 

 Ραραδοτζο1:Σο πρϊτο παραδοτζο αφορά ςτθν καταγραφι υφιςτάμενθσ  κατάςταςθσ και 

προετοιμαςία Οδθγοφ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ και κα περιλαμβάνει: 

 Χαρτογράφθςθ  ςε   GISτου  ςυςτιματοσ  φδρευςθσ  ωσ  ζκκεςθ παράςταςθσ μιασ υφιςτάμενθσ 

κατάςταςθσ, που κα περιγράφει κατ’ ελάχιςτον τα ςθμεία δειγματολθψίασ ,τα δεκατζςςερα (14) 

δελτία παρακολοφκθςθσ   και   τισ   επιςυναπτόμενεσ  ςε  αυτά  απαραίτθτεσ αναφορζσ είτε αυτζσ 

είναι περιγραφικζσ είτε επεξθγθματικζσ. 

 Οριςμό των ηωνϊν παροχισ φδρευςθσ με υδρογεωλογικά κριτιρια και κακοριςμό των 

απαιτοφμενων εργαςτθριακϊν αναλφςεων. 

 Οδθγόσ Εφαρμογισ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

Ο χρόνοσ εκπόνθςισ του ορίηεται ςετρεισ (3)μινεσαπότθνυπογραφιτθσ ςφμβαςθσ. 

 

 Ραραδοτζο 2: Σο δεφτερο παραδοτζο αφορά ςτθν εφαρμογι του χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ, και κα 

περιλαμβάνει: 

 Μθνιαίεσ  αναφορζσ  που  κα περιλαμβάνουν αναλυτικζσ  πλθροφορίεσ ςχετικά μετο κάκε ςτάδιο 

του ςυςτιματοσ φδρευςθσ ςφμφωνα μετα οριηόμενα ςτθνενότθτα ΙΙ και κατ’ ελάχιςτον: 
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 Σελικι αναφορά εφαρμογισ του χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

Σα πρωτογενι ςτοιχεία για τισ μθνιαίεσ αναφορζσ κα χορθγοφνται από ΔΕΤΑ Ορεςτιάδασ. Ο 

Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν αποδελτίωςθ και αξιολόγθςθ των πρωτογενϊν ςτοιχείων,με παρουςία 

επιτόπου εφ’όςον αυτό απαιτθκεί και τθν ςφνταξθ του Παραδοτζου 2. 

Ο χρόνοσ εκπόνθςισ του ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν ςχετικι εντολι του Ανακζτοντοσ 

Φορζα. 

 

 Ραραδοτζο 3: Σο τρίτο παραδοτζο αφορά ςτθν αξιολόγθςθ του χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ, 

καικαπεριλαμβάνει: 

 Διαχειριςτικό εργαλείο(ΔΕ)και οδθγίεσ εφαρμογισ του. 

 υμπλιρωςθ ΔΕ μεαποτελζςματα εφαρμογισχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ 

 Ερωτθματολόγιο προσ καταναλωτζσ και αποτελζςματα ζρευνασ 

 υνολικι Αξιολόγθςθχεδίου Αςφάλειασ Νεροφ. 

Ο χρόνοσ εκπόνθςισ του ορίηεται ςε τρεισ (3) μινεσ από τθν ςχετικι εντολι του Ανακζτοντοσ Φορζα. 

 

 Ραραδοτζο 4: Ανακεϊρθςθ του χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ και φνταξθ τελικισ ζκκεςθσ 

 Ανακεωρθμζνο χζδιο Αςφάλειασ Νεροφ 

 φνταξθ Σελικισ Ζκκεςθσ 

Ο χρόνοσ εκπόνθςισ του ορίηεται ςε δφο (2) μινεσ από τθν ςχετικι εντολι του Ανακζτοντοσ Φορζα. 

 

2.5 Ρροκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε είκοςι τζςςερεισ (24) 

μινεσ από τθν υπογραφι του ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

Ο κακαρόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε είκοςι (20) μινεσ. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ 

ΦΑΣΕΙΣ 
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Μ
1 
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2 
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3 

Μ
4 
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5 
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6 

Μ
7 

Μ
8 

Μ
9 

Μ
10 

Μ
11 

Μ
12 

Μ
13 

Μ
14 

Μ
15 

Μ
16 

Μ
17 

Μ
18 

Μ
19 

Μ
20 

Μ
21 

Μ
22 

Μ
23 

Μ
24 

Φ.Ι Ρ.1                         

Φ.ΙΙ Ρ.2                         

Φ.ΙΙΙ 
Ρ.3                         

Ρ.4                         
                          

θμείωςθ:  Κακαρόσ χρόνοσ εκπόνθςθσ αντικειμζνου ςφμβαςθσ  Ενδεικτικόσ χρόνοσ εγκρίςεων 

                          

 

2.6 Ιςχφουςεσ διατάξεισ-κανονιςμοί-προδιαγραφζσ 

Θ εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ διζπεται από τισ κάτωκι διατάξεισ, κανονιςμοφσ και προδιαγραφζσ:  

 Οι διατάξεισ του Ν.4412/2016, Δημόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμηθειών και υπηρεςιών 

(προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)όπωσ ζχει τροποποιηθεί και ιςχφει με το 

Ν.4782/2021. 

 Θ Τπουργικι Απόφαςθ ΤΠΕΧΩΔΕ/ΕΤΠΕ/οικ.107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β’/2006), Εκτίμηςη των 

περιβαλλοντικών επιπτώςεων οριςμζνων ςχεδίων και προγραμμάτων, ςε ςυμμόρφωςη με τισ 

διατάξεισ τησ οδηγίασ 2001/42/ΕΚ «ςχετικά με την εκτίμηςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων 

οριςμζνων ςχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 

27ησ Ιουνίου 2001.   

 Θ Τπουργικι Απόφαςθ ΔΝγ/32129/ΦΝ466/2017 (ΦΕΚ 2519/Β’/2017), Ζγκριςη Κανονιςμοφ 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών & παροχήσ τεχνικών υπηρεςιών κατά τη διαδικαςία τησ παρ. 

8δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016.  

 Θ εγκφκλιοσ 37/11.09.1995/ΤΠΕΧΩΔΕ, Εκπόνηςη μελετών Δημοςίων Ζργων, όπωσ αυτι 

ςυμπλθρϊκθκε και τροποποιικθκε με τθν Εγκφκλιο 38/15.11.2005 ΤΠΕΧΩΔΕ.  

 Θ Τπουργικι Απόφαςθ ΔΝβ/1732/ΦΝ466/2019 (ΦΕΚ 1407/Βϋ/2019), Εξειδίκευςη του είδουσ των 

παραδοτζων ςτοιχείων ανά ςτάδιο και ανά κατηγορία μελζτησ ςε ό,τι αφορά τα ςυγκοινωνιακά 

(οδικά) ζργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά ζργα. 

 ΚΤΑ αρικμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06.09.2017 «Ποιότητα νεροφ ανθρώπινησ κατανάλωςησ ςε 

ςυμμόρφωςη προσ τισ διατάξεισ τησ Οδηγίασ 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ, 

τησ 3ησ Νοεμβρίου 1998 όπωσ τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)» 

(Β’3282). 
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3 ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ ΣΚΟΡΙΜΟΤΘΤΑΣ 

το πλαίςιο εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ - Πλαίςιο για τα Νερά (Οδθγία 2000/60/ΕΕ), όπωσ ζχει 

ενςωματωκεί ςτο εκνικό δίκαιο με τον Ν.3199/2003 και το Π.Δ. 51/2007, θ Ειδικι Γραμματεία Τδάτων 

του Τπ. Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ολοκλιρωςε τθν κατάρτιςθ των πρϊτων χεδίων Διαχείριςθσ των 

Λεκανϊν Απορροισ (ΔΛΑΠ) των Τδατικϊν Διαμεριςμάτων (Τ.Δ.) τθσ χϊρασ, περιλαμβανομζνου και του 

Τ.Δ. Θράκθσ (ΕΛ12).  

Σο ιςχφον εγκεκριμζνο ΔΛΑΠ Περιφζρειασ Θράκθσ, το οποίο αποτελεί το βαςικό εργαλείο για τθν 

επίτευξθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ προςταςίασ και ορκολογικισ διαχείριςθσ των επιφανειακϊν και υπόγειων 

υδατικϊν ςυςτθμάτων τθσ Θράκθσ, περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Μζτρων όπου προςδιορίηονται οι 

δράςεισ και οι ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν επίτευξθ των περιβαλλοντικϊν ςτόχων τθσ Ευρωπαϊκισ 

Οδθγίασ 2000/60/ΕΚ για τθν «κζςπιςθ πλαιςίου κοινοτικισ δράςθσ ςτον τομζα τθσ πολιτικισ των 

υδάτων», από τισ κακ’ φλθν αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. 

Σο εγκεκριμζνο Πρόγραμμα Μζτρων του παραπάνω ΔΛΑΠ περιλαμβάνει δφο κατθγορίεσ μζτρων, τα 

βαςικά και τα ςυμπλθρωματικά, εκ των οποίων το βαςικό μζτρο με κωδικό Μ12Β0404, επιβάλλει τθν 

υλοποίθςθ χεδίων Αςφάλειασ Νεροφ από τισ Δ.Ε.Τ.Α./Διμουσ, με απϊτερο ςτόχο τθν προςταςία και 

τθνεξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ των πθγϊν υδροδότθςισ τουσ.  

Σο νομοκετικό πλαίςιο το οποίο αφορά ςτα όρια ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ δενεξαντλεί το όλο 

πρόβλθμα διαςφάλιςθσ αςφαλοφσ πόςιμου νεροφ από τισ ΑρμόδιεσΑρχζσ, κακϊσ θ επίλυςθ των 

προβλθμάτων δεν εξαςφαλίηεται μόνο με τθ κζςπιςθκατάλλθλων ορίων και τθν εποπτεία τιρθςισ των, 

αλλά προχποκζτει μία ευρφτερθπροςζγγιςθ, που να καλφπτει και προβλιματα δυνατοτιτων επίτευξθσ 

των τικζμενων ορίων (π.χ. μζκοδοι επεξεργαςίασ, τεχνολογικζσ δυνατότθτεσ, τρόποι λειτουργίασ), 

επαρκοφσ προςταςίασ των προςλαμβανομζνων νερϊν (προςταςία φυςικϊν υδάτινων ςωμάτων) και 

λειτουργίασ και προςταςίασ του δικτφου διανομισ (δευτερογενείσ ρυπάνςεισ, ςφάλματα ςυνδζςεων 

κλπ.).  

Σα χζδια Αςφάλειασ Νεροφ αποτελοφν μία ολιςτικι προςζγγιςθ που ςχετίηεται με τθνποιοτικι 

διαχείριςθ των υδάτων από τθν πθγι του νεροφ ζωσ και τθ βρφςθ του καταναλωτι, υιοκετϊντασ τθν 

αρχι των «πολλαπλϊν φραγμάτων» (multiplebarriers) και εςτιάηοντασ ςτθν ανάγκθ εφαρμογισ μζτρων 

ελζγχου ςε κάκε κρίκο τθσ αλυςίδασ υδροδότθςθσ.   

υγκεκριμζνα, τα ςχζδια αςφάλειασ νεροφ διαςφαλίηουν: 

 τθν ελαχιςτοποίθςθ παρουςίασ ρυπαντϊν ςτο πόςιμο νερό από τθν πθγι,  

 τθ ςωςτι επεξεργαςία του φδατοσ ϊςτε να είναι κατάλλθλο για πόςθ,  

 τθ ςωςτι διανομι ςε δίκτυα φδρευςθσ, ανεξάρτθτα του μεγζκουσ των δικτφων αυτϊν.  

Σα ςτοιχεία που χαρακτθρίηουν ζνα χζδιο Αςφάλειασ Νεροφ ςυνοψίηονται ςτα ακόλουκα:  

 Σο μείηον πλεονζκτθμα ςτο ςχεδιαςμό του, είναι ότι δφναται να εφαρμοςτεί ςε όλα τα είδθ 

ςυςτιματοσ φδρευςθσ ανεξαρτιτου μεγζκουσ ι πολυπλοκότθτάσ τουσ.  

 Σο χζδιο Αςφάλειασ Νεροφ αποτελεί ζνα δυναμικό και πρακτικό εργαλείο για τθ διαςφάλιςθ 

ποιότθτασ του πόςιμου νεροφ και όχι μία ακόμθ επιχειρθςιακι διαδικαςία.  

 Σο κάκε ςχζδιο είναι μοναδικό και αφορά ςε ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα φδρευςθσ. Δεν δφναται θ 

πιςτι αναπαραγωγι του ςε άλλα ςυςτιματα πζρα από αυτό για το οποίο ζχει ςχεδιαςτεί.   
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 Σο εκάςτοτε χζδιο Αςφάλειασ Νεροφ απαιτεί αρχικά χρθματοδότθςθ για τθν εφαρμογι του, 

μακροπρόκεςμα όμωσ ςτοχεφει ςτθν εξοικονόμθςθ χρθμάτων.   

 Θ εκπόνθςι του είναι αποτζλεςμα ςυνδυαςμοφ εργαςίασ γραφείου και εργαςίασ πεδίου.   

 Κατά τθν ζναρξθ εκπόνθςθσ ενόσ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ λαμβάνονται υπόψθ και 

αξιολογοφνται τα ςτοιχεία και οι πλθροφορίεσ που ζχουν ςυγκεντρωκεί από προθγοφμενουσ 

ελζγχουσ.   

 Θα πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι ςτα ςτάδια εκτίμθςθσ του κινδφνου και τθσ αξιολόγθςθσ 

τθσ επικινδυνότθτασ ϊςτε να εξακριβωκεί το πλικοσ και το είδοσ των πραγματικϊν κινδφνων που 

απειλοφν το ςφςτθμα, κακϊσ και θ λιψθ των ορκϊν μζτρων ελζγχου.   

 Θ επιχειρθςιακι παρακολοφκθςθ αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ μεκοδολογίασ του χεδίου 

Αςφάλειασ Νεροφ.   

Θ ομάδα χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ, κα πρζπει να απαρτίηεται κάκε φορά από άτομαειδικά 

καταρτιςμζνα επί του αντικειμζνου, τα οποία είναι και αρμόδια για τθνκατάλλθλθ ενθμζρωςθ και 

επιμόρφωςθ των εμπλεκόμενων φορζων ςτο εκάςτοτεςφςτθμα υδροδότθςθσ.  

Σα κφρια ςτοιχεία ενόσ χεδίου Αςφάλειασ Νεροφ είναι ςυνοπτικά τα ακόλουκα: 

 Εκτίμθςθ του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ φδρευςθσ. Είναι απαραίτθτο να εκτιμθκεί αν το υπάρχον 

ςφςτθμα διανομισ νεροφ μπορεί να αποδϊςει πόςιμο νερό που να ικανοποιεί τουσ ποιοτικοφσ 

ςτόχουσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ με ςτόχο τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ. Θ εκτίμθςθ αυτι, 

αφορά ςτον προςδιοριςμό των πικανϊν κινδφνων ςε κάκε κρίκο τθσ αλυςίδασ υδροδότθςθσ, το 

μζγεκοσ του κινδφνου, κακϊσ και τα κατάλλθλα μζτρα που μποροφν να αναγνωριςτοφν για τθ 

μετρίαςθ του ρίςκου και τθν επίτευξθ του ποιοτικοφ και ποςοτικοφ ςτόχου για το πόςιμο νερό με 

επακόλουκθ τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ.   

 Επιχειρθςιακι παρακολοφκθςθ κατάλλθλθσ φφςθσ και ςυχνότθτασ, ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία ςτθν 

αλυςίδα παροχισ νεροφ για το κάκε μζτρο που αναγνωρίηεται, ζτςι ϊςτε να εντοπίηεται εγκαίρωσ 

οποιαδιποτε παρζκκλιςθ από τθν επικυμθτι απόδοςθ. Θ παρακολοφκθςθ αυτι ςε καμία 

περίπτωςθ δεν υποκακιςτά τον ζλεγχο και παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ από τισ Τπθρεςίεσ 

Υδρευςθσ, αλλά δρα ωσ ενδιάμεςοσ ςυμπλθρωματικόσ μθχανιςμόσ ελζγχου ποιότθτασ, μεταξφ 

των υπεφκυνων φορζων αρχϊν και του τελικοφ χριςτθ.  

 Καταγραφι των διαχειριςτικϊν ρυκμίςεων, όπωσ οι λεπτομζρειεσ του ςυςτιματοσ εκτίμθςθσ 

κινδφνου, θ επιχειρθςιακι παρακολοφκθςθ και διαπίςτευςθ ποιότθτασ, με τθν αναλυτικι 

περιγραφι των ςυνκθκϊν λειτουργίασ ςε μια διαδικαςία ρουτίνασ, κακϊσ και θ περιγραφι των 

διαχειριςτικϊν ενεργειϊν ςε περιπτϊςεισ διακινδφνευςθσ τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ οφειλόμενθσ 

ςε μθ αποδεκτι ποιότθτα του πόςιμου νεροφ. υμπεριλαμβάνεται θ ανάπτυξθ υποςτθρικτικϊν 

ενεργειϊν για τθν εξαςφάλιςθ του βζλτιςτου αποτελζςματοσ και κακοριςμόσ εκπαιδευτικισ 

κατάρτιςθσ των απαςχολοφμενων με τα χζδια. 

Σα βαςικά βιματα τθσ μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ για τθν ανάπτυξθ και τθν εφαρμογιενόσ χεδίου 

Αςφάλειασ Νεροφ είναι τα ακόλουκα: 

1. τελζχωςθ μιασ ομάδασ που να διακζτει τθν κατάλλθλθ τεχνογνωςία για το ςχεδιαςμό των 

χεδίων Αςφάλειασ Νεροφ.   

2. Περιγραφι όλων των ςταδίων του ςυςτιματοσ φδρευςθσ.  
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3. Προςδιοριςμόσ όλων των πικανϊν κινδφνων που είναι δυνατόν να απειλιςουν τθν αςφάλεια του 

νεροφ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο του ςυςτιματοσ υδροδότθςθσ και εκτίμθςθ τθσ επικινδυνότθτάσ 

τουσ.  

4. Προςδιοριςμόσ και αξιολόγθςθ των υφιςτάμενων μζτρων ελζγχου για τθν αντιμετϊπιςθ του κάκε 

κινδφνου.  

5. Εφαρμογι βελτιωμζνου ςχεδίου εφόςον κρικεί αναγκαίο.  

6. χεδιαςμόσ παρακολοφκθςθσ των μζτρων ελζγχων (ι αλλιϊσ των «πολλαπλϊν φραγμάτων»).  

7. Αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των χεδίων Αςφάλειασ Νεροφ.   

8. Προετοιμαςία διαχειριςτικϊν ενεργειϊν.  

9. Ανάπτυξθ υποςτθρικτικϊν ενεργειϊν.  

10. Προγραμματιςμόσ περιοδικϊν ανακεωριςεων των χεδίων Αςφάλειασ Νεροφ.  

11. Ανακεϊρθςθ των χεδίων Αςφάλειασ Νεροφ κατόπιν ζκτακτου περιςτατικοφ. 

Σο χζδιο Αςφάλειασ Νεροφ αποτελεί ζνα δυναμικό εργαλείο για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του 

πόςιμου νεροφ ςτο ςφςτθμα φδρευςθσ, ιτοι από τθν πθγι ζωσ και τον καταναλωτι με βάςθ τθ ςχετικι 

νομοκεςία και τισ ιςχφουςεσ ρυκμιςτικζσ διατάξεισ. Θ ςφνταξθ και εφαρμογι του, αποτελεί πρόκλθςθ για 

τουσ υπεφκυνουσ φορείσ, ταςτελζχθ των οποίων μακροπρόκεςμα εξοικειϊνονται με αυτό, το 

βελτιςτοποιοφν και εντζλει επωφελοφνται από τθν εφαρμογι του, ενϊ θ επιτυχία τθσ εφαρμογισ του 

κρίνεταιςτθν καλι ςυνεργαςία όλων των εμπλεκόμενων φορζων ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάπτυξθ μιασ 

πλιρουσ οργανωμζνθσ διαδικαςίασ. 

 

 

Ορεςτιάδα,Απρίλιοσ 2021 
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